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Aktieavancebeskatning

”Børsnoterede” aktier

 For personer er ”børsnoterede” aktier defineret som: 

 Aktier der er optaget til handel på et reguleret marked

 For selskaber er ”børsnoterede” aktier defineret som:

 Aktier der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 

handelsfacilitet

 Bemærk at der er tale om en udvidet begrebsdannelse i forhold til personer
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Aktieavancebeskatning

Reguleret marked

 Et reguleret marked er et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en 

markedsoperatør, som - inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige 

regler sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle 

instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at 

der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter dette 

markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og fungerer efter 

forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III i MiFID-direktivet. Se artikel 4, stk. 1, nr. 

14, i MiFID-direktivet

 Regulerede markeder omfatter de markeder, der tidligere blev defineret som 

fondsbørser henholdsvis autoriserede markedspladser.

 I Juridisk Vejledning, afsnit C.B.2.1.1.20, er listen over regulerede markeder opført 
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Aktieavancebeskatning

En multilateral handelsfacilitet

 Et handelssystem (med undtagelse af regulerede markeder), der – inden for systemet 

og efter dettes ufravigelige regler – sætter forskellige tredjeparters interesser i køb og 

salg af d i lov [lov om finansiel virksomhed] bilag 5, nr. 1-10 nævnte instrumenter i 

forbindelse med hinanden på en sådan måde, at der indgås aftale om overdragelse. 

 Eksempel First North

4



Copyright © Revitax A/S 2022

Aktieavancebeskatning

Reguleret marked

 Et reguleret marked er et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en 

markedsoperatør, som - inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige 

regler sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle 

instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at 

der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter dette 

markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og fungerer efter 

forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III i MiFID-direktivet. Se artikel 4, stk. 1, nr. 

14, i MiFID-direktivet

 Regulerede markeder omfatter de markeder, der tidligere blev defineret som 

fondsbørser henholdsvis autoriserede markedspladser.

 I Juridisk Vejledning, afsnit C.B.2.1.1.20, er listen over regulerede markeder opført 
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1. Selskaber

Indledning

 Aktieavancebeskatningsloven regulerer beskatningen af aktier og lignende

værdipapirer. Selvom reglerne er væsentligt forenklet for personer, er loven fortsat

relativ kompliceret, hvor bl.a. overgangsreglerne stadig indtager en ikke uvæsentlig

rolle.

 Efter forårspakken 2.0 er også reglerne for selskaber tilføjet en hvis kompleksitet,

hvorfor sværhedsgraden i aktieavancebeskatningsloven ikke bør undervurderes.
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1. Selskaber

Sondring mellem aktiekategorier 

 Selskaber skal i prioriteret orden sondre mellem:

1) Egne aktier

2) Næringsaktier

3) Datterselskabs- og koncernselskabsaktier samt skattefrie porteføljeaktier

4) Skattepligtige porteføljeaktier

 Der er en indbyrdes prioritet mellem de forskellige kategorier, således at en kategori, 

der står over en given kategori, går forud, jf. bemærkningerne til §§ 9 og 10 i L 202 

2008/2009. 

7



Copyright © Revitax A/S 2022

1. Selskaber

Egne aktier  

 Gevinst og tab på egne aktier er den skattepligtige indkomst uvedkommende, jf. ABL §

10.

 Dette gælder også ejerandele på mere end 10 %

 Endvidere gælder det, hvis egne aktier indgår i en næringsbeholdning

 Egne aktier (der er næringsaktier) i behold ultimo 2009, anses for afstået ved udgangen 

af indkomståret, det disse egne næringsaktier overgår til skattefrihed. Gevinst og tab 

ved denne urealiserede afståelse skal medregnes ved indkomstopgørelsen for 2009.  
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1. Selskaber

Næringsaktier

 Gevinst og tab på næringsaktier er skattepligtige, jf. ABL § 17, dog således, at den 

tabsbegrænsningsreglen ved modtagelse af skattefrie udbytter fortsat finder 

anvendelse.  

 Fra 2010 skal alle selskaber anvende lagerprincippet for næringsaktier, jf. ABL § 23, 

stk. 5. 

 Om kvalifikationen af næringsaktier henvises til særskilt afsnit.

9



Copyright © Revitax A/S 2022

1. Selskaber

Datterselskabsaktier

 Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af de af moderselskabets 

(mellemholdingselskabets) direkte og indirekte aktionærer, som er omfattet af SEL § 1, 

§ 2, stk. 1, litra a, eller §§ 31 A eller 32, FBL § 1 eller LL § 16 H, og som i ethvert led 

mellem aktionæren og mellemholdingselskabet ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i 

det underliggende selskab. Det gælder dog kun, hvis følgende betingelser alle er 

opfyldt:

1) Mellemholdingselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og

koncernselskabsaktier, jf. § 4 B.

2) Mellemholdingselskabet udøver ikke reel økonomisk virksomhed vedrørende

aktiebesiddelsen.
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1. Selskaber

Datterselskabsaktier

3) Mellemholdingselskabet ejer ikke hele aktiekapitalen i datterselskabet, eller

mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i et datterselskab, som ikke er

selskabsskattepligtigt eller er fritaget for selskabsskattepligt i Danmark eller udlandet,

eller som er hjemmehørende i en stat, hvor den kompetente myndighed ikke skal

udveksle oplysninger med de danske skattemyndigheder efter en

dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller

konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager
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1. Selskaber

Datterselskabsaktier

4) Aktierne i mellemholdingselskabet er ikke optaget til handel på et reguleret marked

eller en multilateral handelsfacilitet.

5) Mere end 50 pct. af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes direkte eller

indirekte af selskaber m.v. som nævnt i 1. pkt., som ikke ville kunne modtage udbytter

skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab
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1. Selskaber

Datterselskabsaktier

 Hvis aktierne ejet af selskabsaktionærer som nævnt i stk. 3, nr. 5, er tillagt 

udbyttepræference, medregnes følgende aktiebesiddelser i mellemholdingselskabet 

ved opgørelsen i stk. 3, nr. 5:

 Aktiebesiddelser tilhørende personlige aktionærer med bestemmende indflydelse, 

jf. LL § 16 H, stk. 6, i  selskabsaktionæren.

 Aktiebesiddelser tilhørende personer, der er nærtstående til de personlige 

aktionærer, jf. LL § 16 H.

 Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende selskaber m.v., hvorover personkredsen 

nævnt i nr. 1 og 2 har bestemmende indflydelse, jf. LL § 16 H, stk. 6

 Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende fonde m.v. stiftet af personkredsen nævnt i nr. 

1 og 2, jf. LL § 16 H, stk. 6.
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1. Selskaber

Datterselskabsaktier

 Ved indeholdelse af udbytteskat efter KSL § 65 i tilfælde, hvor en selskabsaktionær 

efter stk. 3 anses for at eje aktier i underliggende selskaber direkte, forpligtes 

selskabsaktionæren til betaling af et beløb svarende til skatteværdien af 

selskabsaktionærens andel af det udloddede udbytte til mellemholdingselskabet. 

Betalingen har ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren.

 Datterselskabsaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til 

konvertible obligationer.
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1. Selskaber

Mellemholdingselskabets primære funktion

 Ifølge forarbejderne skal der foretages en konkret vurdering af, hvad der må anses for

at være formålet med mellemholdingselskabets eksistens.

 Mellemholdingselskabet skal i ikke uvæsentligt omfang have anden aktivitet end

ejerskabet af datterselskabsaktier - ellers vil værnsreglen finde anvendelse.

 Hvis mellemholdingselskabets primære funktion er ejerskab af porteføljeaktier og

ejerskabet af datterselskabsaktier kun er en sekundær/underordnet funktion, vil reglen

ikke finde anvendelse.

 Ved vurderingen af om selskabets primære funktion er ejerskab af porteføljeaktier kan

der bl.a. ses på, om aktiviteten vedrørende porteføljeaktierne er større end aktiviteten

vedrørende datterselskabsaktierne samt på volumen og afkastet af de to beholdninger.

 Det skal således kunne sandsynliggøres, at selskabets primære funktion er andet end

ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier.
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1. Selskaber

Mellemholdingselskabets primære funktion, fortsat

 Det er ikke tilstrækkeligt, at selskabet efter vedtægterne har et andet formål end

ejerskab af datterselskabsaktier.

 Det forhold, at mellemholdingselskabet udelukkende eller delvist har som funktion, at

visse personer skal have medejerskab af koncernen, er ikke tilstrækkeligt til at

værnsreglen undgås.

 Det er heller ikke tilstrækkeligt, at mellemholdingselskabet har som funktion at optage

og servicere gæld til finansiering af købet af aktierne i datterselskabet.
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1. Selskaber

Reel økonomisk virksomhed

Ifølge forarbejderne stilles der følgende betingelser:

 Selskabet udøver en eller anden form for virksomhed, hvorved der forstås 

erhvervsmæssig virksomhed. Postkasse- eller skærmselskaber udøver ikke reel 

økonomisk virksomhed. 

 Selskabet har fysiske lokaler, personale og udstyr. Denne opremsning er dog ikke 

udtømmende.

 Selskabet skal have personale, som har det nødvendige udstyr til at udøve reel 

økonomisk virksomhed - og der skal være fysiske lokaler til personalet. 

 Det må endvidere forudsættes, at det er personalet, der rent faktisk udøver den 

økonomiske virksomhed. Personalet i selskabet skal derfor have den nødvendige 

ledelsesmæssige kompetence til at udøve den reelle økonomiske virksomhed 

vedrørende aktiebesiddelsen.
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1. Selskaber

Reel økonomisk virksomhed, fortsat

 Det afgørende er, at selskabets aktiviteter vedrørende aktiebesiddelsen giver 

anledning til reel økonomisk virksomhed. Der vil således foreligge reel økonomisk 

virksomhed i tilfælde, hvor mellemholdingselskabet har egne lokaler til rådighed og 

har ansat personale til varetagelse af nødvendige administrative opgaver og 

forvaltning af mellemholdingselskabets investering i datterselskabet ved aktiv 

deltagelse i bestyrelsesmøder og/eller direktion.

 Derimod vil der ikke være reel økonomisk virksomhed i tilfælde, hvor 

mellemholdingselskabet har outsourcet alle administrative funktioner til en 

professionel udbyder og er hjemmehørende hos denne (postkasseselskab). 

 Hvor grænsen præcis går, vil afhænge af det konkrete mellemholdingselskab, dets 

aktiviteter og den/de investering(er), som selskabet har foretaget. 
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1. Selskaber

Mellemholdingselskabet ejer hele kapitalen i det underliggende selskab

 Værnsreglen omfatter ikke tilfælde, hvor mellemholdingselskabet ejer hele 

aktiekapitalen i det underliggende datterselskab, såfremt det underliggende 

datterselskab er beliggende i et EU medlemsland eller et land, som har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

 Som det fremgår, er det en betingelse, at driftsselskabet er beliggende inden for EU 

eller et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Herved kan 

skattepligten for driftsselskaber beliggende uden for EU mv. ikke undgås ved at oprette 

et mellemholdingselskab, som ejer alle aktierne i driftsselskabet. 

19



Copyright © Revitax A/S 2022

1. Selskaber

Mellemholdingselskabet er ikke optaget til handel på et reguleret marked

 Hvis mellemholdingselskabet er optaget til handel på et reguleret marked, finder 

værnsreglen ikke anvendelse. 

 I praksis er det sjældent, at mellemholdingselskabet er optaget til handel på et reguleret 

marked, og betingelsen i ABL § 4A, stk. 3, nr. 4 vil derfor ofte være opfyldt.  
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1. Selskaber

Mellemholdingselskabet overvejende ejet af ”porteføljeaktionærer”

 Hvis mere end 50 % af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes direkte eller 

indirekte af selskaber mv., som ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte 

ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, er betingelsen opfyldt, og vil således 

ikke forhindre at værnsreglen er opfyldt. 
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1. Selskaber

Porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet – præciseringer ved L 84

 Værnsreglen gælder alene for mellemholdingselskabets moderselskabsaktionærer – og 

ikke for selskabsaktionærer, der er porteføljeaktionærer.

 Det fulgte af den tidligere bestemmelse, at det er alle mellemholdingselskabets 

skattepligtige selskabsaktionærer – og ikke kun moderselskabsaktionærer – der 

skal anses for at eje aktierne direkte, når værnsreglen finder anvendelse.

 Ændringen indebærer, at porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet ikke anses 

for at eje aktierne i det underliggende datterselskab direkte, selvom værnsreglen

finder anvendelse på moderselskabsaktionærerne i mellemholdingselskabet.

 Ved anvendelse af værnsreglen i ABL § 4 A, stk. 3, er det de øverste skattepligtige 

selskabsaktionærer i den berørte ejerkæde, der bliver anset for at eje aktierne i 

driftsselskabet direkte, jf. nyt stk. 4. 
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1. Selskaber

Betalingspligt af godskrevet indeholdt udbytteskat

 Der er indført en pligt for selskabsaktionærerne til at betale skatteværdien af udbytte til 

mellemholdingselskabet, når skatten betales via datterselskabets indeholdelse af 

udbytteskat ved udlodning til mellemholdingselskabet. Forpligtelsen skal sikre mod 

diskrimination af minoritetsaktionærerne i mellemholdingselskabet.

 Det er tilstrækkeligt, at der i MH1 optages en fordring på de aktionærer, som skatten 

påhviler. Udgangspunktet vil i givet fald være, at fordringen skal forrentes af 

aktionærerne. 

 Betalingen har ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren.
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1. Selskaber

Etablering af personligt ejerskab med udbyttepræferenceaktier

 Ved opgørelsen af om mere end 50 %-kravet er opfyldt, medregnes aktiebesiddelser, 
når selskabsaktionæren har udbyttepræferenceaktier, jf. nyt stk. 5.

 De aktiebesiddelser der skal medregnes, når selskabsaktionæren har 
udbyttepræferenceaktier, er:

1) Aktiebesiddelser tilhørende personlige aktionærer med bestemmende indflydelse i
selskabsaktionæren og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6.

2) Aktiebesiddelser tilhørende personer, der er nærtstående til de personlige aktionærer
med bestemmende indflydelse i selskabsaktionæren. Ved nærtstående forstås
ægtefællen, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller
eller dødsboer efter de nævnte personer. Bestemmende indflydelse foreligger, såfremt
personkredsen samlet direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af aktiekapitalen i
selskabsaktionæren eller råder over mere end 50 % af stemmerettighederne.

3) Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende selskaber, hvorover personkredsen i nr. 1 har
bestemmende indflydelse, jf. LL § 16 H, stk. 6.

4) Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende fonde mv. stiftet af personkredsen i nr. 1 og 2, jf.
LL § 16 H, stk. 6.
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1. Selskaber

Etablering af personligt ejerskab med udbyttepræferenceaktier

 Reglen indsættes for at undgå, at værnsreglen omgås ved at lade de personlige
aktionærer i selskabsaktionærselskaberne eje aktier – uden udbytterettigheder – i
mellemholdingselskabet svarende til mindst 50 % af aktiekapitalen i MH.

 Værnsreglen vil fortsat alene medføre, at de skattepligtige selskaber anses for at eje
aktierne i det underliggende driftsselskab direkte. De fysiske personer vil ikke blive
anset for at eje aktierne i det underliggende selskab direkte.

 Herved opfylder konstruktionen ikke betingelsen om, at mere end 50 % af
aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes af skattepligtige selskaber, der ikke ville
kunne modtage skattefrie udbytter fra driftsselskabet. Aktiekapital ejet af fysiske
personer medregnes ikke – uanset hvem de fysiske personer er. Samtidig medfører
udbytteskævdelingen (hvorefter de personlige aktionærer ikke har udbytterettigheder),
at alle udbytterne skattefrit tilfalder selskabsaktionærerne.
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1. Selskaber

Indeholdelse af udbytteskat – ABL § 4 A, stk. 6

 Ved indeholdelse af udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 i tilfælde, hvor en

selskabsaktionær efter stk. 3 anses for at eje aktier i underliggende selskaber direkte,

forpligtes selskabsaktionæren til betaling af et beløb svarende til skatteværdien

af selskabsaktionærens andel af det udloddede udbytte til mellemholdingselskabet.

Betalingen har ingen .

 Indsat ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 (L 84 2010-2011)

26

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2021824_P65?src=document


Copyright © Revitax A/S 2022

1. Selskaber

Indeholdelse af udbytteskat – ABL § 4 A, stk. 6

 Datterselskabsaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til

konvertible obligationer.
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1. Selskaber

Koncernselskabsaktier

 Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes 

aktier, er sambeskattede efter SEL § 31 eller kan sambeskattes efter SEL § 31 A. Ved 

koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori 

der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. SEL § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en 

sambeskatning.

 Koncernselskabsaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter 

til konvertible obligationer.
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1. Selskaber

SKM 2012.211 SR - koncernselskabsaktier

 I sagen bekræftede Skatterådet, at de aktier, som datterselskabet A A/S via B I/S ejer i 

moderselskabet C A/S, var koncernselskabsaktier.
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1. Selskaber

Skattefrie porteføljeaktier

 Med virkning fra den 1. januar 2013 er der indført skattefrihed for avancer og tab på 

unoterede porteføljeaktier ejet af selskaber. 

 Dvs. at gevinst og tab ved afståelse af unoterede porteføljeaktier som hovedregel ikke 

skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
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1. Selskaber

Skattefrie porteføljeaktier

 Ved porteføljeaktier forstås som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab, der ejer 

mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet, og hvor selskabet ikke har 

bestemmende indflydelse i porteføljeselskabet.

 Det er en betingelse for, at aktier er omfattet af stk. 1, at porteføljeselskabet er et aktie-

eller anpartsselskab, som er skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende 

udenlandsk selskab.
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1. Selskaber

Skattefrie porteføljeaktier

 Det er en betingelse, at værdien af porteføljeselskabets beholdning af aktier, der er 

optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, opgjort 

gennemsnitligt over det forudgående regnskabsår for porteføljeselskabet ikke 

overstiger 85 pct. af porteføljeselskabets egenkapital ved udgangen af samme 

regnskabsår. For porteføljeselskabets første regnskabsår anvendes dog det 

førstkommende regnskab som grundlag for opgørelsen. Hvis porteføljeselskabet har 

bestemmende indflydelse, jf. LL § 2, stk. 2, over et andet selskab, hvis aktier ikke er 

optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ses der 

ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det 

andet selskabs aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en 

multilateral handelsfacilitet, og egenkapital, som svarer til porteføljeselskabets direkte 

eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.
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1. Selskaber

Skattefrie porteføljeaktier

 Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier omfattet af §§ 4 A og 4 B, konvertible 

obligationer eller tegningsretter til konvertible obligationer.

Konvertible obligationer

 Et gældsbrev der er udstedt af et selskab, og som giver ejeren af gældsbrevet ret til at 

bytte sit tilgodehavende ud med aktier.
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1. Selskaber

SKM2021.207.SR – Ophævelse af aktieklasser

 Det ønskedes bekræftet, at selskabet inden en børsnotering kunne ophæve de nuværende 

A- og B-aktieklasser mod samtidig at gennemføre rettede fondsemissioner til kapitalejerne 

uden, at aktionærerne blev beskattet. 

 De rettede fondsemisioner havde til formål at kompensere B-Kapitalejerne for den 

økonomiske præference, de mistede ved sammenlægningen af aktieklasserne. 

 På den måde blev det sikret, at der samlet set ikke skete en formueforskydning mellem 

Kapitalejerne ved sammenlægningen af aktieklasserne til én aktieklasse. 

 En vedtægtsændring i den konkrete sag ville derfor ikke medføre afståelsesbeskatning.

 Spørgsmålet 1 kunne derfor besvares bekræftende.
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1. Selskaber

SKM2021.207.SR – Ophævelse af aktieklasser, fortsat

 I tillæg til spørgsmål 1 ønskedes det bekræftet, at der efter børsnoteringen uden beskatning 

af selskabets Kapitalejere kunne ske en yderligere justering, når den endelige børskurs var 

kendt, ved en yderligere rettet fondsemission til selskabets B-Kapitalejere eller ved A-

Kapitalejernes vederlagsfrie overførsel af aktier i selskabet til B-Kapitalejerne. 

 Da den indledende rettede fondsemission og den efterfølgende endelige justering kunne 

anses som ét samlet tiltag for at sikre, at der ikke skete formueforskydning mellem 

Kapitalejerne, medførte en fondsemission ikke beskatning. 

 I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 30, stk. 1 blev enhver afhændelse af aktier 

anset for en afståelse omfattet af loven. Der var således ikke hjemmel i 

aktieavancebeskatningsloven til at undlade at anse en vederlagsfri afståelse af A-aktier til 

B-Kapitalejerne for ikke at have skattemæssig betydning. 

 Såfremt der skete overførsel af A-aktier fra en aktionær til en anden aktionær, blev dette 

anset for en afståelse. Spørgsmål 2 blev derfor besvaret med "Ja, se dog indstilling og 

begrundelse".
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1. Selskaber

SKM2021.207.SR – Ophævelse af aktieklasser, forsat

 Endelig ønskedes bekræftet, at hvis selskabets børsnotering blev opgivet, kunne der uden 

beskatning af selskabets Kapitalejere gennemføres en vedtægtsændring med en 

genetablering af de daværende ejerforhold med de daværende kapitalklasser med 

tilsvarende A- og B-rettigheder og en kapitalnedsættelse uden udlodning rettet mod 

Kapitalejerne med henblik på at neutralisere og tilbagerulle de i spørgsmål 1 nævnte 

selskabsretlige ændringer.

 Formålet med genetableringen var, at neutralisere enhver ændring i selskabskapitalen 

foretaget i forbindelse med børsintroduktionen og at genetablere Kapitalejernes 

økonomiske rettigheder i selskabet knyttet til de forskellige daværende kapitalklasser samt 

Kapitalejernes procentuelle ejerandele i selskabet, som de bestod før sammenlægningen af 

aktieklasserne og de gennemførte kapitalforhøjelser, for at undgå en formueforskydning. 
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1. Selskaber

SKM2021.207.SR – Ophævelse af aktieklasser, forsat

 Henset til at aktionærerne i den konkrete sag på baggrund af vedtægterne og ejeraftalen 

skulle stilles på samme måde som før klassesammenlægningen, såfremt børsnoteringen 

ikke blev gennemført, ville tilbagerulningen ikke medføre afståelsesbeskatning. 

 Spørgsmålet 3 kunne derfor besvares bekræftende.
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1. Selskaber

SKM2021.233.SR – Definition af skattefrie porteføljeaktier

 Sagen omhandlede dels definitionen af skattefri porteføljeaktier i 

aktieavancebeskatningsloven, samt dels tidspunktet for statusskifte i forbindelse med 

konvertering af aktier fra skattefri porteføljeaktier til skattepligtige porteføljeaktier.

 Skatterådet bekræftede, at når selskabskapitalen i et selskab bestod dels af aktier, der var 

optaget til handel på et regulereret marked eller en multilateral handelsfacilitet (noterede 

aktier), og dels af aktier, der ikke var optaget til handel på et reguleret marked eller en 

multilateral handelsfacilitet (unoterede aktier), skete der ikke afsmitning mellem de noterede 

og unoterede aktier i samme selskab. 

 Dette indebar, at Spørgers beholdning af unoterede A- eller C-aktier kunne være 

skattefri porteføljeaktier, hvis øvrige betingelserne herfor var opfyldt, uanset at B-

aktierne i samme selskab var noteret på en multilateral handelsfacilitet.
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1. Selskaber

SKM2021.233.SR – Definition af skattefrie porteføljeaktier

 Ved vurderingen af værnsreglen, der omhandlede porteføljeselskabets beholdning af 

noterede aktier, blev det fastslået, at alle noterede aktier, herunder blandt andet noterede 

datterselskabsaktier, skulle medregnes, når det blev vurderet om beholdningen af noterede 

aktier oversteg 85 procent af porteføljeselskabets egenkapital.

 Skatterådet bekræftede endvidere, at statusskiftet fra skattefri porteføljeaktier (unoterede A-

og C-aktier) til skattepligtige porteføljeaktier (noterede B-aktier) fandt sted på tidspunktet for 

generalforsamlingens vedtagelse af konverteringen, idet det blev lagt til grund, at der ikke 

var tale om en på forhånd fastlagt bindende aftale om konvertering af aktierne fra A- og C-

aktier til B-aktier.
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1. Selskaber

Skattepligtige porteføljeaktier

 Opgørelsesprincipper 

 Gevinst og tab på skattepligtige porteføljeaktier opgøres efter lagerprincippet. 

 Realisationsprincippet kan dog anvendes for skattepligtige unoterede 

porteføljeaktier, jf. ABL § 23, stk. 6.

 Skal i så fald anvendes på alle skattepligtige porteføljeaktier

 Realisationsprincippet kan ikke anvendes, hvis lagerprincippet har været anvendt, 

og der er således ikke mulighed for at skifte princip fra lager til 

realisationsprincippet

 Dvs. aktier der hverken er optaget til handel på et reguleret marked eller på em 

multilateral handelsfacilitet.

 Derimod er det muligt at skifte fra realisationsprincippet til lagerprincippet. 

40



Copyright © Revitax A/S 2022

1. Selskaber

Skattepligtige porteføljeaktier

 Gevinst og tab på skattepligtige porteføljeaktier opgøres efter lagerprincippet. 

 Realisationsprincippet kan dog anvendes for skattepligtige ”unoterede” porteføljeaktier, 

jf. ABL § 23, stk. 6.

 Skal i så fald anvendes på alle skattepligtige porteføljeaktier

 Realisationsprincippet kan ikke anvendes, hvis lagerprincippet har været anvendt, 

og der er således ikke mulighed for at skifte princip fra lager til 

realisationsprincippet
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1. Selskaber

Skattepligtige porteføljeaktier

 Gevinst og tab på næringsaktier er skattepligtige, jf. ABL § 17, dog således, at den 

tabsbegrænsningsreglen ved modtagelse af skattefrie udbytter fortsat finder 

anvendelse.  

 Realisationsprincippet gælder ikke for:

 Investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger

 Tegningsretter til aktier, konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible 

obligationer, hvis aktierne, der kan tegnes eller konverteres til, vil være 

børsnoterede

 Hvis realisationsprincippet vælges, skal gevinst og tab opgøres efter 

gennemsnitsmetoden. 
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1. Selskaber

Realisationsprincippet på unoterede aktier (valg)

 Tab efter realisationsprincippet på unoterede aktier kildeartsbegrænses og kan således 

kun fradrages i indkomstårets gevinster på realisationsbeskattede aktier, jf. ABL § 9, 

stk. 3. 

 Tab, der ikke kan udnyttes, fradrages i de følgende indkomstårs gevinster på 

realisationsbeskattede aktier. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, hvis 

det ikke kan rummes i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier i et tidligere 

indkomstår, jf. ABL § 9, stk. 4. 

 Ved skifte til lagerprincippet kan fremførte tab fradrages i nettogevinster på aktier, jf. 

ABL § 9, stk. 4. Kildeartsbegrænsningen til modregning i aktiegevinster bevares 

således.   

 Tab ved afståelse af koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter til 

sådanne konvertible obligationer kan ikke fradrages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, jf. ABL § 9, stk. 5. 
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1. Selskaber

Realisationsprincippet på unoterede aktier (valg), fortsat

 De selskaber der vælger at anvende realisationsprincippet for unoterede aktier, skal 

foretage en opdeling af nettokurstabet. 

 Nettokurstab på unoterede aktier der beskattes efter realisationsprincippet, kan ikke 

anvendes til modregning i gevinster på lagerbeskattede aktier
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1. Selskaber

Statusskift

 Hvor aktierne skifter skattemæssig status, skal aktierne anses for afstået og anskaffet 

igen til handelsværdien på tidspunktet for det skattemæssige statusskifte. 

 Ved statusskift forstås:

 Skifte fra datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefrie porteføljeaktier 

(skattefrihed) til porteføljeaktier (§ 9), andelsbeviser (§ 18), beviser i 

investeringsselskaber (§ 19), beviser i visse akkumulerende investeringsforeninger 

(§ 20) samt beviser i udloddende investeringsforeningsbeviser

 Skifte fra porteføljeaktier (§ 9), andelsbeviser (§ 18), beviser i investeringsselskaber 

(§ 19), beviser i visse akkumulerende investeringsforeninger (§ 20) samt beviser i 

udloddende investeringsforeningsbeviser til datterselskabsaktier, 

koncernselskabsaktier eller datterselskabsaktier. 
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1. Selskaber

Statusskift, fortsat

 Bestemmelsen omfatter f.eks. den situation, hvor et selskab tilkøber eller frasælger 

aktier, og derved bringer sig over eller under 10 %-grænsen eller hvor skiftet sker ved 

en skattefri transaktion i form af skattefri aktieombytning, fusion, spaltning eller tilførsel 

af aktiver. 

 Hvis f.eks. en skattefri spaltning indebærer, at det ene selskab har samme 

skattemæssige status som det tidligere selskab, mens det andet selskab har en 

anden skattemæssig status end det tidligere selskab, anses en forholdsmæssig del 

af aktierne i det tidligere selskab for afstået. 

 Gælder også ved kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser. 

 Det er uden betydning om aktierne beskattes efter lager- eller realisationsprincippet.  
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1. Selskaber

Tab til fremførsel fra indkomstårene 2002-2009

 Uudnyttede fradragsberettigede tab på aktier ejet under 3 år fra indkomstårene 2002-
2009 fradrages i nettogevinster efter § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere, jf. 
ABL § 43, stk. 3.

 U1: Tab på egne aktier.

 U2: Tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, der realiseres den 22. 
april 2009 eller senere. 

 U3:Tab på koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter hertil, hvis 
tabet er realiseret den 22. april 2009 eller senere. 

 Anvendes realisationsprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et 
reguleret marked, kan tab på sådanne aktier, der realiseres den 22. april 2009 eller 
senere, alene fradrages i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier.

 Ved fradrag af tab, der er realiseret i indkomståret 2009, anses de først realiserede tab 
for anvendt først.
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